
Polityka w sprawie cookies 

 

 

I. Czym są pliki cookies? 

CRIF Services sp. z o.o. informuje, że wykorzystuje na swoich stronach internetowych pliki 

cookies. Nie stanowią one zagrożenia dla Państwa komputerów i mają na celu jedynie 

zabezpieczyć prawidłowe działania stron internetowych www.deltavista.pl, www.kupdlug.pl 

oraz ułatwić korzystanie  z serwisów prowadzonych przez CRIF Services Sp. z o.o..  

Pliki cookies są to w szczególności pliki tekstowe, stanowiące dane informatyczne, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. CRIF Services Sp. z o.o. 

nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w 

plikach cookies.  

 

II. Dlaczego używamy plików cookies? 

CRIF Services Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do następujących celów: 

 dostosowania zawartości i optymalizacji korzystania ze stron internetowych 

www.deltavista.pl, www.kupdlug.pl oraz serwisów do preferencji użytkownika; w 

szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i 

odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych 

warunków technicznych, np. wersji przeglądarki; 

 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

 udoskonalenia serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla 

danego użytkownika serwisu; 

 

III. Jakimi rodzajami plików cookies zarządza CRIF Services Sp. z o.o. ? 

W ramach stron internetowych www.deltavista.pl, www.kupdlug.pl oraz serwisów 

wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies: 

 „sesyjne” – są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym 

użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia 

oprogramowania (przeglądarki internetowej); 

 „stałe” – są to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas 

określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika; 

 "niezbędne" – są to pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 

serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania w ramach serwisu; 

 "funkcjonalne" – są to pliki umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez 

użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego 

języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony 

internetowej itp.; 

 "reklamowe" – są to pliki umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści 

reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; 

 „zewnętrzne” (tzw. „third parties cookies”) umożliwiające zbieranie informacji o 

sposobie korzystania ze strony oraz dostarczanie użytkownikowi treści reklamowych, 

optymalnie dostosowanych do jego zainteresowań. 

 

IV. Jak zablokować lub usunąć pliki cookies? 

http://www.kupdlug.pl/
http://www.kupdlug.pl/
http://www.kupdlug.pl/


Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych domyślnie dopuszczają 

przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może 

jednak dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, co 

uniemożliwi umieszczanie ich na swoim komputerze. Ustawienia te mogą zostać zmienione w 

szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w 

ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu 

w urządzeniu użytkownika serwisu.  

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 

ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies 

oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym 

CRIF Services Sp. z o. o. będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym 

użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. 


